VACATURE – jongeren- en gezinswerker (0,8 fte)
De Protestante gemeente Haulerwijk-Waskemeer en de GKV gemeente Haulerwijk zijn op zoek naar een
enthousiaste jongeren- en gezinswerker
Met de focus op:
•
•
•

Het enthousiasmeren van kinderen, jeugd en jonge gezinnen in onze gemeenten en in de dorpen om
hen aan te moedigen samen kerk te willen zijn;
Het meewerken aan een gemeente waar jongeren zich thuis voelen;
Het inspireren van allen die zich binnen onze gemeenten inzetten voor jeugd en jonge gezinnen.

Over onze gemeenten
Vanuit de ontmoeting met God staan we open voor de ontmoeting met elkaar en met de wereld om ons heen. We
willen een plaats zijn van ontmoeting waar we omzien naar elkaar. We willen graag een gemeenschap zijn waarin
we ons met elkaar verbonden voelen en we samen ons geloof kunnen beleven en belijden. Onze kerken willen
een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Naast de vrijwilligers krijgt de jongerenwerker een belangrijke rol in
het jongerenwerk. Voor deze nieuwe functie bestaat op dit moment een vacature.
Naast deze vacature hebben wij ook een vacature voor een pastoraal werker voor 0,4 fte.
We willen graag een impuls geven aan de betrokkenheid van kinderen, jeugd en jonge gezinnen in onze
gemeenten, zodat we de waarde van het geloof en omzien naar elkaar door kunnen blijven geven aan de
volgende generaties.
Je belangrijkste taken zijn:
•
•
•
•
•

meewerken aan de uitvoering en verdere opzet van het jeugdwerk(beleid);
organiseren van diensten gericht op kinderen en jongeren en hun ouders;
uitvoeren en verder opbouwen van jongeren- en gezinspastoraat;
stimuleren van kinderen, jongeren en jonge gezinnen in en bij de gemeenten;
samenwerken met verschillende werkers zoals de predikant en kerkelijk werker, kerkenraad,
jeugdouderling en het jeugdteam.

Wat we van jou verwachten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je hebt een levend en belijdend geloof in God en de passie om dit te delen met anderen en de Bijbel is
daarbij het ware en betrouwbare Woord;
Je ziet de kerk als een plek waar mensen samenkomen in de naam van Jezus Christus;
Je hebt een warm hart voor de bewoners van onze dorpen die geen deel uit maken van onze gemeente
en zoekt naar wegen om bij hen betrokken te zijn;
Je bent bereid mee te leven met onze gemeenten onder andere door je betrokkenheid bij diensten;
Bij voorkeur een afgeronde HBO opleiding;
Je hebt kennis van de leefwereld van jongeren en ervaring in een soortgelijke functie heeft onze
voorkeur;
Je bent verbindend en relatiegericht, dit met het oog op de verschillende doelgroepen binnen en buiten
onze gemeenten;
Je kunt inspireren, motiveren en coachen;
Je bent een bruggenbouwer tussen diverse generaties, mensen en groeperingen;
Je bent enthousiast, flexibel en stressbestendig. Daarnaast zet je door wanneer het anders loopt dan
verwacht. Ook ben je in staat om op opbouwende wijze kritisch te zijn;
Je bent in het bezit van of je kan moeiteloos een VOG overleggen.

Wat we jou te bieden hebben:
•
•
•
•

Een uitdagend werkveld met betrokken gemeenteleden, jongeren en jonge gezinnen uit beide dorpen;
Er is een pastorie beschikbaar in Haulerwijk en we zouden het fijn vinden als je daar komt wonen en
deel gaat uitmaken van onze dorpsgemeenschap;
Gemoedelijke dorpsculturen met veel mogelijkheden;
Arbeidsvoorwaarden conform de CAO PKN schaal 8 of 9, dienstverband voor 12 maanden met uitzicht
op een vaste aanstelling;

Solliciteren?
Mail vóór 26 februari 2021 je motivatiebrief en CV naar sollicitatie@gkv-haulerwijk.nl

